Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
1. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
W zakres robót wchodzi wymiana okien i drzwi zewnętrznych oraz przebudowa wnętrza filii
biblioteki publicznej:
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH


Lokal

użytkowy

na

parterze

budynku

mieszkalnego

wielorodzinnego

w

Gdańsku

przy ul. Lelewela 21-22, mieszczący filię nr 7 Wojewódzkiej i Miejskiej biblioteki publicznej
w Gdańsku .
3. ELEMENTY

DZIAŁKI

ZAGOSPODAROWANIA

MOGĄCE

STWARZAĆ

ZAGROŻENIE

BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.


Nie ma

4. PRZEWIDYWANE

ZAGROŻENIA

WYSTĘPUJĄCE

PODCZAS

REALIZACJI

ROBÓT

BUDOWLANYCH


Transport na terenie placu budowy



Przenoszenie ciężarów (ręczne i mechaniczne)



Roboty wyburzeniowe (ścianki działowe)



Porażeniem prądem z istniejących instalacji elektrycznych

5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO
REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.


Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowiązany jest do pełnienia nadzoru nad
przestrzeganiem na placu budowy przepisów

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz

egzekwowania od podwykonawców przestrzegania przepisów prawa budowlanego i innych
rozporządzeń w tym zakresie.


Wszyscy pracownicy przed przystąpieniem do pracy powinni mieć wykonane aktualne
niezbędne badania lekarskie oraz powinni zostać przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia przez osobę do tego upoważnioną.



Przy pracach na wysokości może być zatrudniony wyłącznie pracownik , który
‾ Posiada kwalifikacje przewidziane odrębnymi przepisami dla danego stanowiska pracy
‾ Uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy



Roboty szczególnie niebezpieczne mogą być wykonywane wyłącznie przez pracowników
specjalnie w tym kierunku przeszkolonych

6. ŚRODKI

TECHNICZNE

I

ORGANIZACYJNE

ZAPOBIEGAJĄCE

NIEBEZPIECZEŃSTWOM

WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO
ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE


Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu oraz dobrze oświetlone zgodnie z obowiązującymi normami.



Przy wykonywaniu prac na wysokości powyżej 1.0m, stanowiska pracy należy zabezpieczyć
barierką składającą się z deski krawężnikowej 0.15m i poręczy ochronnej na wysokości 1.1m



Rusztowania budowlane winny:
‾ Być atestowane
‾ Posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz
składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów
‾ Posiadać konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń
‾ Siatkę zabezpieczającą
‾ Zapewnić bezpieczną komunikację pionową
‾ Zapewniać swobodny dostęp do stanowisk pracy



Każda konstrukcja rusztowania winna być codziennie sprawdzana pod względem jej stanu
bezpieczeństwa



Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informacyjna o dopuszczalnej wielkości
obciążenia pomostów



Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych
w tym zakresie pracowników



Jeżeli roboty wykonywane są w odległości większej niż 500m od punktu pierwszej pomocy , w
miejscu pracy powinna znajdować się przenośna apteczka



Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i
numery telefonów najbliższego punktu lekarskiego, straży pożarnej i policji.
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